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سواء كانت تلك اإلضطرابات أكثر القطاعات تأثرًا باإلضطرابات األمنیة، من القطاع السیاحي یعتبر 

لذا یتعین على كافة المنشآت على مستوى القطاع ككل وعلى مستوى المنشآت السیاحیة كًال على حدة، 
اإلضطرابات األمنیة سواء من خالل اإلستعانة باألجهزة ك تلالسیاحیة أن تتخذ كافة التدابیر الالزمة لمواجهة 

وتعد األخیرة واحدة ، شركات األمن والحراسة الخاصةالرسمیة مثل وزارة الداخلیة أو األجهزة غیر الرسمیة مثل 
، وعلى ما من المؤسسات التى زاد اإلستعانة بها على مستوى مختلف القطاعات سواء الصناعیة أو الخدمیة

  . سبق تولدت فكرة الدراسة للتعرف على دور تلك الشركات فى تأمین المنشآت السیاحیة
شركات األمن والحراسة التعرف على الدور الذي یمكن أن تسهم به فى  البحث إشكالیةتتمثل حیث 

التعرف على إلى  البحثهدف ومن هنا ی .قطاع السیاحةالخاصة فى تأمین المنشآت السیاحیة وكذلك تأمین 
مدة إنتشار اإلستعانة بشركات األمن والحراسة الخاصة فى المنشآت السیاحیة وكذلك مقومات ومعوقات نجاح 

  القیام بمهامها
المعنیین بصناعة السیاحة فى مصر إلى الدور الذى یمكن أن لفت أنظار في  أهمیة الدراسةوتتمثل 

ان یقدمها  یجبوكذلك التیسیرات التى  لمنشآت السیاحیةشركات األمن والحراسة الخاصة فى تأمین اتسهم به 
  .المعنیین الى تلك الشركات

استخدام طریقة ) ١: (تم للدراسةإلستكمال الدراسة المیدانیة الحصول على البیانات األولیة سبیل وفى 
content analysis قوم بهاالمهام التى ت/ والخدمات التى تقدمها/ للتعرف على البیانات األساسیة عن - 
إجراء مقابلة مفتوحة مع عدد من ضباط شرطة السیاحة للتعرف على وجهة نظرهم ) ٢( الشركات محل الدراسة

  فى اربعة موضوعات منها العالقة بین الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة فى تأمین المنشآت السیاحیة
  ، مصرمنشآت، السیاحة، تأمین، ، األمن، الحراسة: الكلمات المفتاحیة


